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Jednogłośne

Za udzieleniem absolutorium głosowali
wszyscy radni – 14 osób obecnych na Sesji. Za jedabsolutorium dla Wójta nogłośne udzielenie absolutorium Wójt podziękował Radzie, raz jeszcze podkreślając zasługi Rady,
Jednym z pkt. realizowanych pracowników UG, Pani Sekretarz E. Markowskiej,
podczas VI Sesji Rady Gminy w dniu 25 maja by- Pani Skarbnik R. Słomczyńskiej, grupy ludzi, bez
ło udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wyko- pomocy których niewiele sam mógłby zrobić.
Janina Danielczuk
nania budżetu za 2010 rok. Zgodnie ze zmianą
Nowe Sołectwo
ustawy o finansach publicznych należało podjąć
dwie uchwały. Pierwsza z nich w sprawie rozpaw Gminie Rejowiec
trzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
W Gminie Rejowiec były dotychczas 22 sołecwraz ze sprawozdaniem Wójta gminy z wykonania
twa
obejmujące
pojedyncze miejscowości lub też w
budżetu.
uzasadnionych przypadkach dwie sąsiednie, jak miało
Dochody zostały wykonane w 99,43%. Plan
to miejsce między innymi w przypadku sołectwa Czepo zmianach na 31 grudnia 16 053 207 zł został chów Kąt, Elżbiecin.
wykonany w wysokości 15 961 631,09 zł. Dochody
Mieszkańcy Elżbiecina wystąpili z wnioskiem
były realizowane bez większych zakłóceń, z wyjąt- o rozdzielenie dotychczasowego sołectwa na dwa odkiem na dwie duże należności z tytułu podatku rębne Czechów Kąt i Elżbiecin.
i opłat lokalnych. Chodzi o dwa podmioty –
Utworzenie nowego sołectwa jest czasochłonne
z uwagi na obowiązujące procedury i terminy przewi438 446,48 zł i drugi – 1 220 876 zł.
Po stronie wydatków budżet został zrealizo- dziane stosownymi przepisami.
W okresie od 10 marca do 10 kwietnia 2011 r.
wany w 97,95%. Plan po zmianach - 18 553 075
zostały
przeprowadzone konsultacje społeczne w sprazł, wykonanie 18 173 230,21 zł. Gmina wypracowie
podziału
wymienionego sołectwa, stosownie do
wała dodatnią różnicę między dochodami bieżącyZarządzenia Wójta Gminy Rejowiec Nr 10/2011 z dnia
mi a wydatkami na kwotę 302 752, 26 zł.
25.02.2011 r.
Zrealizowano inwestycje na kwotę 3 139 857,
Za podziałem sołectwa opowiedziało się 76
91 zł( słownie: trzy miliony sto trzydzieści dzie- mieszkańców wsi Czechów Kąt i Elżbiecin, natomiast
więć tysięcy...). Przy omawianiu sprawozdania nie było osób przeciwnych lub wstrzymujących się.
z wykonania budżetu dołączona jest informacja
W dniu 25 maja 2011 r. Rada Gminy Rejowiec
o stanie mienia komunalnego, w skład którego podjęła uchwałę Nr VI/46/2011 w sprawie podziału sowchodzą: grunty, budynki, budowle, środki trans- łectwa Czechów Kąt, Elżbiecin na sołectwo Czechów
portu, maszyny, urządzenia i wyposażenia. Do tego Kąt i sołectwo Elżbiecin.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od
dochodzą udziały, zarząd i dzierżawa.
dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym WojewódzRIO w Lublinie pozytywnie zaopiniowało
twa
Lubelskiego.
sprawozdanie z wykonania budżetu. Wójt przypoW następnej kolejności zostaną przeprowadzone
mniał Radzie raz jeszcze wydatki poniesione w ub.
kolejne konsultacje, odrębnie w sołectwie Czechów Kąt
roku na poszczególne inwestycje i remonty. Po- i sołectwie Elżbiecin, w sprawie zaopiniowania projekdziękował Radzie i pracownikom Urzędu Gminy tów statutów sołectw.
za wsparcie i współdecydowanie o losach gminy.
Po przeprowadzeniu konsultacji Radzie Gminy
Zgodnie z obowiązującą procedurą Przew. zostaną przedstawione do zatwierdzenia w drodze
Komisji Rewizyjnej radny M. Korzeniowski od- uchwały projekty statutów wymienionych sołectw.
czytał Uchwałę Komisji z dnia 10 maja w sprawie
Podjęcie uchwały przez Radę Gminy pozwoli
zaopiniowania budżetu gminy za 2010 rok i wnio- na przeprowadzenie w określonym przepisami tersek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
minie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa
Uchwałę poparł Przew. Komisji Rozwoju Elżbiecin.
Gospodarczego i Budżetu radny B. Pełczyński.
W wyniku powyższych zmian w skład GmiGłos zabrał radny M. Kość, stwierdzając, że ny Rejowiec będą wchodziły 23 sołectwa.
Janusz Mazurek
realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, wszystko jest zrównoważone i są jakieś oszczędności. Na
pewno potrzeby są o wiele większe, ale ograniczają
Ciąg dalszy „Wieści” na następnej stronie
nas finanse.
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Chodnik
w Zawadówce
Rada Gminy Rejowiec na
sesji w dniu 25 maja 2011 roku
wyraziła zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi
Chełmskiemu w postaci robocizny przy przebudowie drogi powiatowej nr 3131L relacji Zawadówka – Leonów. Pomoc ta dotyczy budowy chodnika w miejscowości Zawadówka przy pomniku ku czci poległych żołnierzy 4 Brygady Pancernej Wojska
Polskiego na odcinku o długości
129 m.
Całkowity koszt zadania to
40 000,00 zł, z czego 60% stanowi wkład własny gminy tj.
24.000,00 zł. Zarząd Dróg Powiatowych zapewnił prawidłową
realizację od strony formalnoprawnej oraz dostarczył na plac
budowy potrzebne materiały. Roboty wykonane zostały przez pracowników gminnych przed planowanym XII Zlotem Kombatantów I Drezdeńskiego Korpusu
Pancernego Wojska Polskiego.
W ramach poprawy estetyki
miejscowości dodatkowo wymieniona została kostka wokół pomnika oraz ustawiono nowe
drewniane ogrodzenie. Pracownicy gminni wykosili również trawę na skarpie przy boisku.
Wykonanie chodnika pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
Agnieszka Jarmuszyńska
xxx

Na ostatniej sesji Rady

Gminy Rejowiec w dniu 25 maja
2011r. podjęte zostały następujące uchwały dotyczące pomocy
społecznej:
1. Uchwała Nr VI/41/2011
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej w zakresie
zadań własnych gminy – dotyczy
określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki
okresowe i zasiłki celowe, jeżeli
dochód na osobę lub na osobę
w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
2. Uchwała Nr VI/42/2011
w sprawie określenia wysokości
oraz szczegółowych warunków
i trybu przyznawania i zwrotu
zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
3. Uchwała Nr VI/44/2011
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również tryby ich pobierania
– zgodnie z uchwałą koszt jednej
godziny usług opiekuńczych wynosi 15,00 zł, zaś specjalistycznych usług opiekuńczych – 16,00
zł. Wzrost wartości jednej godziny usług umotywowany był
wzrastającymi kosztami realizacji tego zadania. Obecnie obowiązująca uchwała określająca

koszt jednej godziny usług opiekuńcz ych podjęta została
w 2008r. Podjęta uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.
4. Uchwała Nr VI/45/2011
w sprawie „Gminnego systemu
profilaktyki i opieki nad dzieckiem
i rodziną na lata 2011 –
2015”.
P odjęta została także
uchwała Nr VI/43/2011 w sprawie określenia trybu i sposobu
powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania –
powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego to zadanie własne gminy
wynikające z ustawy z dnia 29
lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr
180, poz. 1493 ze zm.). Zadaniem Zespołu jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji,
oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi. Członkowie Zespołu
wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
Kierownik GOPS:
Dorota Holuk

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz
nieruchomości stanowiących własność gminy położonych w Rejowcu i Wólce Rejowieckiej przeznaczonych do sprzedaży i zamiany oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych
we wsiach Kobyle i Rybie
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Absolutorium to forma kontroli,
jaką sprawuje rada gminy nad działalnością
wójta, której przedmiotem, jest ocena sposobu wykonania budżetu. Istotną oceną jest ustalenie, czy gromadzone dochody oraz wykonane wydatki
za okres roku budżetowego były zgodne z planem budżetowym. Zgodnie z art. 270 ust 4 ustawy o finansach publicznych rada gminy jest obowiązana do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym
rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu oraz podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta. Ustawa o finansach publicznych wprowadziła nowy dokument, jakim jest sprawozdanie
finansowe, które musi być zatwierdzone przez radę gminy. Rada gminy przed udzieleniem absolutorium
zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, jak również pozytywnym stanowiskiem komisji rewizyjnej.
Wykonanie dochodów gminy za 2010 Plan
Wykonanie
%
rok wyniosło 15 961 631,09 zł z tego docho- 16 961 631,09 zł
15 961 631,09 zł
99,43 w tym
dy bieżące w kwocie 15 336 124,56 zł , a do- dochody bieżące
chody majątkowe w kwocie 625 506,53 zł. 15 432 155,00 zł
15 336 124,56 zł
99,38
Gmina uzyskała z tytułu zadań realizowanych Dochody majątkowe
ze środków pochodzących z budżetu unii eu621 052,00 zł
625 506,53 zł
100,72
ropejskiej kwotę 474 914,41 zł. (droga ul.
Księżycowa, informatyzacja gminy i wyrównanie szans edukacyjnych).
Jeżeli zrealizowane zostałyby zale- Plan
Wykonanie
%
głości podatkowe, czynszu i opłaty za do- 18 553 075,00 zł
18 173 230,21 zł
97, 95 w tym
starczanie wody i odprowadzanie ścieków wydatki bieżące
w kwocie 2 229 193,87 zł wykonanie do- 15 374 272,00 zł
15 033 372,30 zł
97,78
chodów wyniosłoby w stosunku do planu wydatki majątkowe
113,32 %.
3 178 803,00zł
3 139 857,91zł
100,72
Wykonanie wydatków za 2010 rok
to kwota 18 173 230,21 zł z tego wydatki
Gmina zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach pubieżące to kwota 15 033 372, 30 zł, a wyblicznych wypracowała nadwyżkę operacyjną tj. nadwyżkę
datki majątkowe w kwocie
dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie
3 139 857,91 zł.
302 752,26 zł.
Najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku
1. modernizacja oczyszczalni ścieków w Wólce Rejowieckiej
- 2 097 529,03 zł
2. uzbrojenie nowych działek budowlanych
- 56 743,04 zł
3. wykonanie tablic informacyjnych oraz wznowienie granic
w ramach projektu wieś Rybie
2 575,00 zł
4. inwestycje drogowe
- 538 582,52 zł
w tym: - ul. Księżycowa - projekty , wykonawstwo
- 281 534,93 zł
- droga Zyngierówka – projekt i wykonawstwo
- 140 221,84 zł
- podatek od nadzorów nad drogami
287,00 zł
- budowa drogi ul 3-go Maja
- 12 326,29 zł
- budowa ul. Szkolnej
- 32 016,66 zł
- budowa ul. Sportowej
- 63 440,99 zł
- droga Czechów Kąt
8 754,81 zł
5. wykup działki pod drogę
- 15 000,00 zł
6. środki na cmentarz (wyłączenie gruntów)
8 000,00 zł
7. informatyzacja gminy w ramach projektu RPO
- 320 617,42 zł
8. budowa sali gimnastycznej przy ZSZP
- 60 723,05 zł
9. projekt boisk wielofunkcyjnych
- 15 000,00 zł
10. budowa placu zabaw dla dzieci
- 15 649,50 zł
11. budowa chodnika przy ul. Kościuszki
9 438,35 zł
Razem: 3 139 857,91 zł (w tym zadnia realizowane ze środków unii europejskiej
w kwocie 2 699 681,38 zł)
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Udzielenie
absolutorium wójtowi jest
niczym
innym jak
pozytywną
oceną sposobu wykonania
budżetu.

Skarbnik Gminy
Renata Słomczyńska
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INFORMACJA W SPRAWIE USTALENIA OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ GMINNE PRZEDSZKOLE W REJOWCU

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2010 roku ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty doprecyzowującej przepisy związane z wychowaniem przedszkolnym , Rada Gminy Rejowiec w dniu 25 maja 2011 r. podjęła nową uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Rejowcu, która będzie obowiązywała od
1 września 2011 r.
Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę w ilości 5 godzin dziennie od godziny 8.00 do 13.00.
Natomiast pozostałe godziny, w których dziecko przebywa w przedszkolu są płatne.
Znowelizowany art. 14 ust 5 wyżej cytowanej ustawy obliguje organy prowadzące do ustalenia wysokości opłat za świadczenia opiekuńczo –wychowawcze oraz dydaktyczne udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację programu wychowania
przedszkolnego .
Ustalono odpłatność rodziców (opiekunów prawnych dziecka) za świadczenia udzielane przez
Gminne Przedszkole w Rejowcu w czasie wykraczającym poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego przekraczające 5 godzin dziennie, obejmujące koszty następujących zajęć opiekuńczo –
wychowawczych oraz dydaktycznych:
- gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój dziecka,
- gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
- zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,
- gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
- zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
Koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń wyszczególnionych wyżej ustalono w wysokości 007 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych
przepisów, tj. 0.97 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia. Jeżeli dziecko będzie uczęszczało do
przedszkola przez 21 dni roboczych, przez 4,5 godziny dziennie to miesięczna opłata wyniesie 91,77 zł.
W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny
w/w opłata ulega obniżeniu o 30% za drugie i każde następne dziecko, co stanowi kwotę 64,26 zł
Powyższe koszty nie obejmują dodatkowych zajęć i wyżywienia, za które rodzice dokonują dodatkowych wpłat.
Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń oraz odpłatności i ilość godzin opiekuńczo – wychowawczych w czasie których dziecko przebywa w przedszkolu określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi dziecka).
Grażyna Korcz
Dzień Dziecka
w Gminnym Przedszkolu
Dzień dziecka w Gminnym Przedszkolu

przedszkolnym placu zabaw. Były konkurencje
sportowe oraz mini teleturniej wiedzy o świecie otaczającym przedszkolaka. Po zakończonych zawodach dzieci otrzymały poczęstunek
w Rejowcu świętowaliśmy na sportowo na przygotowany przez rodziców. Główną niespodzianką w tym dniu był prezent w postaci projektora multimedialnego, jaki zakupiono za
pieniądze zebrane przez nauczycielkę Barbarę
Szymańską. Serdecznie dziękujemy sponsorom: H. Młynarczyk, S. Radzichowski, Z. Szymański, J. Bojarska, L. Cichosz, R. Zając,
M. Rzemińska, J. Sawa, J. Kalman, Z. Kowalczyk, E. Dziekan, W. Sztandera, A. Nowak, M.
Klimek,
E. Domańska, A. Tokarska, L.
Wąsiura.
Dyrektor przedszkola
Barbara Kość
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„Z wielu rąk większa pomoc” - przysłowie polskie
Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania i organizację XII Ogólnopolskiego Zlotu Kombatantów I Korpusu Drezdeńskiego. Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem p. p. Bożeny Miazgowskiej, Beaty Szczepańskiej, Małgorzaty Torchały, Henryka Klekociuka, Stanisława Stecia, Tomasza Ścibaka, Bogusława Nowakowskiego oraz rodziców uczniów Szkoły
Wójt Gminy
w Zawadówce.
Tadeusz Górski

Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu za pomoc w zorganizowaniu Wielkopiątkowej

Drogi Krzyżowej ulicami Rejowca, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa oraz aktywny udział w drodze
Krzyżowej i procesji rezurekcyjnej serdecznie dziękuje Prezes Oddziału Akcji Katolickiej w Rejowcu
Piotr Majewski

Słowa podziękowania pod adresem Towarzystwa Regionalnego Rejowiec za ofiarę w wysokości stu

złotych na budowę ołtarza z obrazem Matki Bożej Rejowieckiej kieruje Oddział Akcji Katolickiej w Rejowcu

Klub Sportowy UNIA dziękuje Panu Zenonowi Kistrowi – właścicielowi Firmy Transportowej z Rejowca za zakup piłek potrzebnych podczas treningów grup piłkarskich.
Wójtowi Panu Tadeuszowi Górskiemu oraz pracownikom Urzędu Gminy najszczersze słowa podziękowania za pomoc okazywaną w trudnych chwilach podczas długiej i ciężkiej choroby mojego męża Władysława, jak też i po Jego śmierci oraz za wsparcie duchowe składa
Alina Czubkowska z rodziną

Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich uczestniczących w Jego ostatniej ziemskiej drodze, za słowa
otuchy, za współczucie

Panu Tadeuszowi Górskiemu - Wójtowi Gminy, Pani Monice Kiraga - sołtysowi Wereszcz Dużych oraz sąsiadom i mieszkańcom sołectwa Wereszcze Duże za pomoc materialną i bezinteresowne osobiste zaangażowanie po spaleniu naszego domu mieszkalnego serdeczne słowa podziękowania składają
Teresa i Janusz Dębscy
Swoja szlachetną postawą pokazaliście Państwo, że człowiek jest tyle wart, ile uczyni dobrego.
Informuję, że z dn. 16.05.2011 wznowił działalność gabinet stomatologiczny NFOZ w Rejowcu przy ul. Fabrycznej 15. Wznowienie gabinetu było możliwe dzięki zaangażowaniu władz lokalnych, w tym Wójta Gminy Rejowiec pana Tadeusza Górskiego, Rady Gminy Rejowiec oraz dzięki interwencjom mieszkańców gminy w siedzibach
NFOZ. Tak duże zaangażowanie w przywrócenie gabinetu odbieram jako dowód zaufania dla moich kompetencji
zawodowych, wieloletniego doświadczenia oraz jako przejaw ludzkiej sympatii i życzliwości w stosunku do mojej
osoby.
Z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wznowienia działalności
gabinetu.
Szczególne podziękowania składam Wójtowi Gminy Rejowiec panu Tadeuszowi Górskiemu za jego
upór i konsekwencję w walce o zabezpieczenie dostępności usług stomatologicznych mieszkańcom na terenie
gminy Rejowiec.
Równie wielkie podziękowania należą się pani Monice Okołot oraz wszystkim mieszkańcom gminy, którzy licznymi interwencjami w NFOZ-ie aktywnie włączyli się w przywrócenie działalności gabinetu.
Wszystkie te działania na szczeblu władz lokalnych jak również zaktywizowanie społeczności gminnej przyczyniły
się do podjęcia decyzji przez władze NFOZ o ogłoszeniu postępowania uzupełniającego dla gminy Rejowiec w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń stomatologicznych w roku 2011 i latach następnych.
Konsekwencją tej decyzji jest przyznanie kontraktu na świadczenia stomatologiczne gabinetowi przy ulicy Fabrycznej 15 w Rejowcu. Gabinet jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek, środa, piątek :godz. 7:30-13:30; wtorek, czwartek; godz. 12:30-18:30. Na wizytę można umawiać się telefonicznie, tel. kom. 600 023 977
Z poważaniem, lek. stom. Elżbieta Ćwir
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Sukcesy Koła Gospodyń Wiejskich
z Wereszcz Małych
Tradycyjnie już 5 czerwca Koło Gospodyń Wiejskich z Wereszcz Małych uczestniczyło w XV Nadbużańskim Święcie Pszczoły w Okszowie. Przygotowane smaczne potrawy, wypieki i nalewki na bazie miodu rozchodziły się
jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. Wzięliśmy udział w konkursie kulinarnym
„Miód dobry na wszystko”, w którym Marzenna Kieliszek zajęła pierwsze
miejsce za „Schab w sosie maślano-miodowym”, a Grażyna Glina zajęła drugie
miejsce za „Żeberka w sosie kawowo-miodowym”. Szykujemy się do kolejnych wyjazdów by promować
tradycyjne potrawy kuchni regionalnej.
Marzenna Kieliszek

XII Ogólnopolski
Zlot Kombatantów
1 Drezdeńskiego Korpusu
Pancernego Wojska Polskiego

W dniach 11-12 czerwca
2011 r. odbył się już XII Zlot Kombatantów 1 DKPanc. Głównym
organizatorem Zlotu było Koło I
Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP działającego przy Zarządzie
Okręgowym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (ZKRP i BWP) w Chełmie oraz Komitet Organizacyjny,
któremu przewodniczył Paweł Ciechan, starosta chełmski we współpracy z z kpt. Franciszkiem Golikiem, Tadeuszem Górskim, wójtem
Gminy Rejowiec, Andrzejem Mazurem, wójtem Gminy Sawin.
Uroczystości rozpoczęły się w sobotę 11 czerwca uroczystą akademią w Chełmskim Domu Kultury,
następnie w Zawadówce, przy Pomniku 4 Brygady Pancernej WP
zgromadzili się wszyscy uczestnicy
oraz mieszkańcy. Przybyły delegacje z 11 Lubuskiej Dywizji Pancernej w Żaganiu, 34 Brygady Kawa-

lerii Pancernej w Żaganiu, przedstawiciele środowisk kombatanckich, Pan Paweł Ciechan Starosta
Chełmski, Mirosław Czech wicestarosta, Grażyna Kozaczuk Członek Zarządu Starostwa Chełmskiego, poczty sztandarowe kombatanckie z Chełma, Rejowca, Rejowca Fabrycznego oraz ze szkół
z Oławy, Wrocławia, Dzierżonio-

Uroczystość rozpoczęła
msza św. polowa, odprawiona
przez księdza Marka Żyszkiewicza,
proboszcza parafii Podgórze, który
wygłosił również przejmującą homilię, nawiązującą do wydarzeń
związanych z formowaniem Korpusu oraz miejscem stacjonowania
i szkolenia 4 Brygady Pancernej
w Zawadówce. Następnie uczestników Zlotu powitał wójt Gminy Rejowiec Tadeusz Górski, w wystąpieniu nawiązał do historii i tradycji bojowych „Drezdeńczyków”.
Głos zabrał również płk. Eugeniusz
Praczuk, wiceprezes Klubu I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego
WP
w Warszawie. Ważnym
punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i dekoracje sztandarów kombatanckich oraz wręczenie
wyróżnień dla osób szczególnie
zasłużonych w zakresie kultywowania i podtrzymywania tradycji
Pancerniackich.
Dekoracja sztandaru Szkoły
Spotkanie zakończyło się
Podstawowej w Zawadówce
piknikiem dla wszystkich obecKrzyżem Kresów Płd.- Wsch. II
nych.
Następny dzień Zlotu odbył się
wa, Sawina, Zespołu Szkół Budow- w Sawinie.
Bożena Miazgowska
lanych w Chełmie i ze Szkoły Podstawowej w Zawadówce.

Rodzinnie i radośnie
w LEONOWIE
Po raz pierwszy Leonów był miejscem festynu
zorganizowanego przy wiejskiej świetlicy. Okazją ku temu stały się Dzień Dziecka i Dzień Rodziny, zaś organizatorką – radna Leonowa, Pani
Bożena Jagiełło.
Dopisała pogoda i frekwencja, bowiem przy-

było ponad 200 osób z kilku pobliskich miejscowości. Były to całe rodziny z dziećmi w różnym
wieku. Wójt Gminy Tadeusz Górski, z racji innych obowiązków wynikających z pełnionej
funkcji nie mógł uczestniczyć, ale ufundował
czekolady dla wszystkich dzieci obecnych na festynie ( prawie sto), które w Jego imieniu wręczyła Pani Grażyna Korcz – pracownik UG inspektor d.s. oświaty. Z zaproszenia skorzystała
trójka radnych – J. Popek, B. Jaszczuk
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i M. Kość.
Atrakcją okazał się występ uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Leonowie , który w wymowny sposób pokazał uczucia dzieci całego
świata, bez względu na kolor skóry i miejsce
zamieszkania. W przygotowanie barwnego wi-

ufundowanymi przez radną za Jej własne pieniądze – cieszyły się powodzeniem. Degustacja
ciast własnego wypieku radnej Pani Jagiełło potwierdziła Jej talenty kulinarne i chęć pracy dla
własnego środowiska. Dzieci z ochotą jeździły
na kucyku, który został sprowadzony z myślą
o najmłodszych.
Festyn uświetnił występ zespołu rodzinnego P. Sroczyńskich „Biesiada Polska”, który
przygrywał też do tańca.
Kolejny raz Radna Jagiełło udowodniła,
że wystarczą chęci i zaangażowanie w działania
na rzecz własnego środowiska , a efekty pojawiają się. Właśnie ogromne zaangażowanie
radnej i inicjatywa mieszkańców owocują kolejnymi imprezami z licznym udziałem społeczności lokalnej, a zwieńczeniem będzie remont budynku użyteczności publicznej. Wniosek na kapitalny remont świetlicy złożony w Lokalnej
Grupie Działania uzyskał akceptację i został zadowiska zaangażowali się wszyscy nauczyciele opiniowany pozytywnie.
Janina Danielczuk
ze SP Leonowie. Konkursy z nagrodami –
OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ
BIBLIOTEK -W BIBLIOTECE
GMINNEJ

opiekunem teatrzyku jest p. Joanna
Zduńczuk. Dzieci miały niesamowite
humory, śpiewały piosenki razem
z aktorami, bawiły się wspaniale. Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom spotkań, którzy odwiedzili Naszą bibliotekę w te świąteczne
dni. Pamiętajmy - Biblioteka zawsze
po drodze, nie mijam wchodzę........Bo warto

dii – miejsca, o którym każdy śnił
przynajmniej raz w życiu…
xxx

Valko Tanya – „Arabska żona”, Prószyński i S-ka, 2011.Kiedy Dorota,
uczennica szkoły średniej poznaje
Achmeda, zakochuje się w nim bez
pamięci. Jej najbliższe otoczenie nie
kryje negatywnego nastawienia do
tego związku, mimo to młodzi spotykają się dalej - dziewczyna zachodzi
Teresa Kopniak
w ciążę, w końcu biorą ślub. Po pewBIBLIOTEKA POLECA
WAKACJYJNE LEKTURY nym czasie wyjeżdżają do rodzinnej
Simons Paulina – „ Droga do raju”, Libii. Tam ukochany pokazuje prawdziwe oblicze, znika na całe dnie
Wydaw. Świat Książki, 2011
Wspaniała opowieść o przyjaźni, lo- z domu, jest chorobliwie zazdrosny,
jalności i miłości. Shelby i Gina mają nie stroni od rękoczynów.
xxx
po osiemnaście lat i kiedyś były serValko Tanya – „Arabska córka”, Pródecznymi przyjaciółkami. Gdy w preszyński i S-ka, 2011-06-01. Jest to
zencie na zakończenie szkoły Shelby
kontynuacja bestselerowej powieści
dostaje jasnożółtego mustanga, posta„Arabska żona” Tanya Valko ponownawia przejechać całą Amerykę, żeby
nie wprowadza czytelnika w świat
odnaleźć matkę, która porzuciła ją
wschodnich tradycji, przyjaźni i miłoprzed wieloma laty.
ści. Główna bohaterka po przymusoxxx
Michalak Katarzyna – „Lato w Jagód- wej rozłące z matką, mając zaledwie
kilka lat, rozpoczyna tułaczkę po odce”, Wydaw. Literackie, 2011.
Wzruszająca historia o spełnionych ległych zakątkach świata. Czy młoda
marzeniach, bo szczęście czeka na kobieta zazna w końcu spokoju
każdego z nas. Lato w Jagódce to i szczęścia?
współczesna baśń, w której miłość Czy uda jej się odnaleźć matkę?

Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam -wchodzę. Pod takim
hasłem obchodziliśmy tegoroczny
Tydzień Bibliotek. To ogólnopolska
akcja promowania książek, czytelnictwa i biblioteki. Tegoroczne hasło ma
zachęcać do odwiedzin biblioteki nie
tylko w celu wypożyczenia książki,
ale sprzyjać wytworzeniu się mody
bywania w bibliotece. W Naszej bibliotece z tej okazji zorganizowano
różnego typu imprezy m. in. "Cała
Polska Czyta Dzieciom", spotkania
plastyczne, spotkanie z Kubusiem
Puchatkiem i jego przyjaciółmi, zgaduj-zgadula pt. " Czy znasz tę książkę". W zajęciach wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej i dzieci
z Przedszkola Gminnego z wychowawcami. Rozstrzygnięto konkurs
plastyczny na plakat promujący bibliotekę. I miejsce zajęła Agnieszka
Kusiak, dwa równoległe miejsca
zajęli Ola Fornal i Kamil Kapica. Największym jednak wydarzeniem tych
świątecznych dni był przyjazd teatrzyku dziecięcego działającego przy
Miejskiej |Bibliotece Publicznej
w Rejowcu Fabrycznym z przedsta- zwycięży, a głos serca poprowadzi
wieniem pt. "Czerwony Kapturek", bohaterkę ku szczęściu. Wraz z Gabrysią dotrzemy do wymarzonej arkaStrona 9
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Nasz akcent na
uroczystym
podsumowaniu
konkursów
przedmiotowych
Dla laureatów konkursów

wych oraz podziękowanie nauczycielom i dyrektorom szkół za pracę
dydaktyczną i wychowawczą
z uczniami był Kurator Oświaty
w Lublinie – Pan Krzysztof Babisz
.Wręczono nagrody 599 laureatom
konkursów przedmiotowych ze
szkół podstawowych i gimnazjów.
przedmiotowych z inicjatywy Ku- Nauczyciele przygotowujący
ratorium Oświaty w Lublinie odby- uczniów do konkursów, a w tym
ły się w dniach 18 – 26 maja 2011- wypadku p. Robert Pawlas – nar. na Uniwersytecie Marii Curie - uczyciel historii oraz dyrektorzy
Skłodowskiej warsztaty pod hasłem szkół otrzymali od Lubelskiego
„Tydzień rozwijania
talentów”, Kuratora Oświaty podziękowania.
W uroczystości tej również
w których uczestniczyli najzdolwziął
udział
Michał Sobstyl, który
niejsi uczniowie ze szkół podstazostał
laureatem
konkursu histowowych i gimnazjów wraz z nauczycielami z województwa lubel- rycznego. Z rąk Kuratora Oświaty
skiego. Uczeń Szkoły Podstawowej Michał otrzymał dyplom za osiąim. M. Reja w Rejowcu Michał gnięcie a Pan Robert Pawlas poSobstyl wraz z Panem Robertem dziękowanie za przygotowanie
Pawlasem nauczycielem historii ucznia. Dla Michała jest to już druuczestniczył w warsztatach prowa- gie takie osiągnięcie. Konkurs
przebiegał trójetapowo. W etapie szkolMichał Sobstyl z mamą (Małgorzatą
nym w województwie
Sobstyl) i nauczycielem historii
wzięło udział 2504
p. Robertem Pawlasem
uczniów, 235 zakwalifikowało się do etapu
okręgowego. Etap wojewódzki odbył się
w Lublinie z udziałem
48 uczniów. Komisja
konkursowa wyłoniła
34 laureatów, wśród
których znalazł się
dzonych przez dr Krystynę LeszMichał. W części artystycznej zeczyńską na temat: Maria Curiebrani mięli okazję wysłuchania
Skłodowska: kobieta, żona, matka,
między innymi piosenek w wykonaukowiec.
naniu Magdy Welc – uczennicy
Zakończeniem „Tygodnia
Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy
rozwijania talentów” w dniu 26
Dużej, ubiegłorocznej zwyciężczymaja 2011 r. było uroczyste podsuni programu „Mam talent”. Gratumowanie konkursów przedmiotolujemy Michałowi odniesionych
wych i tematycznych dla uczniów
sukcesów i życzymy dalszych
szkół podstawowych i gimnazjów
w następnych latach. Dziękujemy
organizowanych przez Lubelskiego
Panu R. Pawlasowi za opiekę meKuratora Oświaty. Uroczystość
rytoryczną nad uczniem. Gratulujeodbyła się w Auli Stefana Kardynamy rodzicom p. Małgorzacie i Stała Wyszyńskiego Katolickiego Uninisławowi Sobstylom.
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II. Gospodarzem uroczystości, któMałgorzata Królicka
ra miała na celu uhonorowanie lauDyrektor SP w Rejowcu
reatów konkursów przedmiotoStrona 10

Szkoła Podstawowa
w Rejowcu prezentuje swoich
Małych Sportowców
Uczniowie klas przedszkolnych
reprezentowali Szkołę Podstawową im.
M. Reja w Rejowcu na Spartakiadzie
Przedszkolaków o puchar Burmistrza
Rejowiec Fabryczny. Spartakiada odbyła się dnia 9 czerwca 2011r. w Rejowcu Fabrycznym.
Propagując kulturę fizyczną uczniowie
klasy przedszkolnej z Naszej Szkoły
dzielnie rywalizowali z innymi przedszkolakami w konkurencjach sportowych. Wysiłek przedszkolaków nagrodzony został zajęciem III miejsca
i wieloma nagrodami dla klasy przedszkolnej, które pozwolą rozwijać aktywność fizyczną naszych uczniów.
Serdecznie dziękujemy Panu Tadeuszowi Górskiemu – Wójtowi Gminy
Rejowiec za bezpłatne użyczenie autobusu na wyjazd na Spartakiadę.
Wychowawczynie p. B. Jaszczuk,
A. Prus oraz uczniowie grupy przedszkolnej SP w Rejowcu
xxx

5 maja 2011r. Gminne Przedszkole gościło przedszkolaków ze
Szkoły Podstawowej im. M. Reja. Spotkanie przebiegało pod hasłem ,,Każdy
przedszkolak mały i duży przyrodzie
służy”. Dzieci pod kierunkiem Pani
B. Szymańskiej przygotowały przedstawienie pt. ,,Pogotowie ekologiczne”,
w którym to występujące
,,zwierzątka” prosiły dzieci, aby troszczyły się o las. Następnie odbyła się
cześć konkursowa. Tutaj przedszkolaki
mogły wykazać się wiedzą ekologiczną. Rozwiązywały zagadki, rebusy, odpowiadały na pytania związane
z ochroną środowiska. Przedszkolaki
pomyślnie zaliczyły test ekologiczny
i złożyły uroczyste ślubowanie po
czym odebrały z rąk Pani dyrektor Barbary Kość dyplomy ,,Miłośnika
Przyrody”. Następnie zostały wykonane ,,drzewka przyjaźni”, którymi dzieci
z obu placówek się wymieniły.
Spotkanie przebiegało w bardzo
miłej i sympatycznej atmosferze.
Przedszkolaki miały okazję do wspólnej zabawy i bliższego poznania się.
Z pewnością ta współpraca będzie
miała ciąg dalszy.
Barbara Szamańska, Anna Prus
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ABY SIĘ NASZYM UCZNIOM CHCIAŁO CHCIEĆ...
Stało się! Wyniki sprawdzianu uczniów klas VI naszej gminy okazały się najsłabsze w całym powiecie.
Przygnębiła nas ta informacja, nas nauczycieli, dyrektorów, przypuszczamy, że także rodziców. Nie
zapominajmy jednak, że w poprzednich latach byliśmy w średniej województwa.
Co się więc stało? Staraliśmy się: nauczyciele prowadzili dodatkowe zajęcia dla najsłabszych i uzdolnionych
uczniów, w świetlicy i bibliotece, pilnowaliśmy, by ci co mieli największe braki nadrobili je, odrobili lekcje.
Jednak średnią podnoszą uczniowie średni i im chyba poświęciliśmy za mało czasu. Aby podnieść wyniki
sprawdzianu, zdecydowaliśmy w tym roku przeprowadzić dwukrotnie sprawdzian próbny, żeby był czas na
nadrobienie braków. W tym roku także po raz pierwszy uczniowie klas III przystąpili do ogólnopolskiego
sprawdzianu, aby jeszcze lepiej zdiagnozować ich umiejętności. Staramy się zaszczepić w naszych uczniach
ambicje i dążenie do wiedzy, ale jak powtarzamy na każdym spotkaniu z rodzicami szkoła to naczynie
połączone z domem. Nic bez wsparcia i pomocy ze strony rodziców nam się nie uda. Być może podejście do
sprawdzianu, że jest on niezbyt ważny bo i tak nie decyduje o przyjęciu lub nie do gimnazjum jest powodem,
że uczniowie, którzy w szkole osiągają dobre wyniki nauczania, na sprawdzianie nie wysilają się i osiągają
wyniki niżej przeciętnej.
Edukacja to bardzo ważny etap w życiu każdego człowieka. Ideałem jest dobre wykształcenie, a żeby
go zdobyć trzeba się uczyć. Co robić gdy dziecku brak chęci do nauki? Mądry rodzic powinien zająć się
edukacją swojego dziecka na poważnie. Czas najwyższy traktować nauczycieli jako sprzymierzeńców,
a nie wiecznie czepiających się belfrów. „Mądry, ale leniwy” - łatwo postawić taką „diagnozę”, która zwalnia
nas z odpowiedzialności i podjęcia działań, w celu rozwijania motywacji. Rodzice mają wielki wpływ na
kształtowanie postaw swoich potomków. Ważne, żeby zdawali sobie sprawę, że motywacji można nauczyć!
Czasami może się to wiązać wręcz z przymusem do systematycznej pracy, kontrolowaniem zeszytów,
sprawdzaniem odrabiania pracy domowej. Wiemy, że to o czym piszemy, to nic odkrywczego, ale jest to
podstawa, która przynosi wymierne efekty.
Samym nam się nie uda, a razem mamy szansę na sukces.
Dyrektorzy szkół podstawowych

DZIEŃ DZIECKA
Kolejny już rok nasze

Gimnazjum obchodziło Dzień Dziecka
pod hasłem ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ.
Dzień zaczęliśmy od słodkiego poczęstunku. Rada Rodziców ufundowała na pączki. O godzinie 9:00
wszyscy spotkaliśmy się na boisku
szkolnym. Tam Pani dyrektor Ewa
Nowak złożyła życzenia wszystkim
dzieciom – tym małym i tym dużym. Następnie obejrzeliśmy spektakl profilaktyczny – Sąd nad alkoholem. Później rozpoczęły się konkurencje sportowe.
Pierwszą konkurencją była sztafeta
4x150m. Brali w niej udział reprezentanci wszystkich klas. Rozgrzewką przed biegiem były skoki
przez linę, co nie wszystkim się
udawało.
Zwycięzcami sztafety zostali:

- spośród klas pierwszych - klasa I
„a”
sztafeta w składzie: Ada
Czwórnóg, Dominika Czwórnóg,
Mateusz Rowieński, Paweł Miszczuk.
- wśród klas drugich najlepsza
okazała się klasa II „a” sztafeta
w składzie: Ewelina Czuba, Katarzyna Karauda, Sandra Korcz, Karol Maciejewski.
- z klas trzecich najszybciej pobiegli reprezentanci klasy III „c”
w składzie: Anna Kowalska, Agata
Wilgocka, Dawid Karauda, Jakub
Ożóg.
Następnie odbył się turniej gry w piłkę
siatkową dziewcząt. Reprezentantki
klas trzecich grały przeciwko połączonym siłom klas pierwszych i drugich.
Ostatecznie rozgrywkę wygrały dziewczęta z klas III w składzie: Kamila
Lewczuk, Agata Wilgocka, Karolina
Farian, Anna Kowalska, Natalia Domańska, Aldona Rutka. Chłopcy rozegrali mecz piłki nożnej. Reprezentanci
klas trzecich pokonali drużynę klas
pierwszych i drugich.
Po zakończeniu konkurencji sportowych zostały wręczone nagrody zwyStrona 11

cięzcom zawodów sportowych i innych konkursów:

- ksiądz Paweł Wierzchoń wręczył
nagrody laureatom konkursu
o Janie Pawle II
- pani Ewa Semeniuk laureatom
konkursu profilaktycznego
- pani Beata Werner – Kość, pan
Mirosław Kość i pan Mirosław Basiński nagrodzili zwycięzców zmagań sportowych.
Laureatów było wielu,
wszystkim serdecznie gratulujemy.
Po wszystkim przyszedł czas na
długo oczekiwany koncert Igi Sochackiej i jej zespołu. Był to koncert charytatywny, pieniądze zebrane maja wspomóc małego Filipka,
którego czeka kolejna operacja serca. Podczas koncertu wszyscy bardzo dobrze się bawili. Trzeba przyznać, że pogoda dopisała i dzień
należał do udanych. Niech żałują
ci, którzy nie przyszli
Irmina Ogrodnik

OKSZA

W

dniach 21
kwietnia – 21
maja zorganizowaliśmy
wystawę poświęconą beatyfikacji
Papieża – Polaka Jana Pawła II. Na
wystawie mogliśmy zobaczyć
wszelkie publikacje, foldery,
znaczki, medale, fotografie, exlibrysy oraz monety związane z sylwetką Jana Pawła II, a znajdujące
się w zbiorach prywatnych mieszkańców naszej gminy. Najwięcej
eksponatów na wystawę przekazali
nam: Krzysztof Jarosz, Radosław
Jarosz, Danuta Długosz i Teresa
Sakławska. Za wszystkie serdecznie dziękujemy. Wystawa cieszyła
się dużym zainteresowaniem. Jan
Paweł II został beatyfikowany 1
maja 2011 roku.
xxx

3.

maja obchodziliśmy 220
rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3.
Maja. Obchody zaczęliśmy Mszą
Świętą, następnie złożyliśmy kwiaty na mogiłach walczących o niepodległość Polski na ziemi rejowieckiej i całym korowodem udaliśmy się na boisko przy szkole podstawowej. Po przemówieniu Przewodniczącego rady Gminy Rejowiec Janusza Lechowicza rozpoczęła się część artystyczna uroczystości. Występy na scenie rozpoczęli uczniowie z Gimnazjum
w Rejowcu, następnie wystąpiła
Orkiestra Dęta z naszego domu
kultury. Tuż po niej zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Leonowie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się występy
zespołu tanecznego prowadzonego
przez Ewelinę Sołowiej i Zespołu
wokalnego prowadzonego przez
Marka Pukasa. Oba zespoły działają przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Rejowcu. Nie zabrakło także
przez wszystkich lubianej Kapeli
„Sami Swoi” z Rejowca. Gwiazdą
uroczystości był Kabaret „Smile”
z Lublina, którego występ bardzo
spodobał się publiczności. Do tańca
przygrywał Zespół „Histon”. Podczas uroczystości można było zo-

baczyć wystawę hafciarską
(z GOK) oraz Koło Gospodyń
Wiejskich z Wereszcz Małych
i Koło Gospodyń Wiejskich z Wereszcz Dużych w prezentacjach
produktów regionalnych:).
xxx

12 maja 2011 roku w naszym domu kultury odbyły się
Gminne Eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego. Komisja
w składzie: Dorota Łosiewicz, Barbara Kość, Danuta Długosz po wysłuchaniu 11 prezentacji postanowiła, że wyróżnienia otrzymali:
Patrycja Kostecka, Dominika Herman, Weronika Pomian z kategorii
(I - III); Weronika Holuk i Kinga
Jaworska (IV – VI). Każde dziecko
otrzymało dyplom za udział
w Konkursie, nagrody rzeczowe
ufundowane przez Wójta Gminy
Rejowiec. Do eliminacji powiatowych zostały zgłoszone osoby wyróżnione. W Eliminacjach Powiatowych Weronika Pomian otrzymała
wyróżnienie! Gratulujemy!!!

Komisja oceniła testy z wiedzy
o gminie Rejowiec, które zostały
napisane przez uczniów gimnazjum, szkoły podstawowej i liceum. W kategorii Liceum I miejsce zajęła Monika Pyclik (15 pkt),
w kategorii Gimnazjum I miejsce
zajął Bożydar Jodłowski (17 pkt)
W kategorii szkoła podstawowa I
miejsce zajął Michał Sobstyl (28,5
pkt), II miejsce Kinga Jaworska
(21,5 pkt), III – Weronika Anna
Holuk (20,5 pkt). W konkursie
wzięło udział 15 uczestników,
a nagrody w postaci dyplomów
i książek dla wszystkich uczestników konkursu ufundował Wójt
Gminy Rejowiec Tadeusz Górski.
xxx

17 czerwca w naszej placówce
można było zobaczyć Teatrzyk
„Pinokio”, grupy ART.-RE z Krakowa
xxx

W dniach od 27 czerwca do
1 lipca w GOK w Rejowiec będą
się odbywały Warsztaty Plastyczne
dla dzieci i młodzieży. Zajęcia są
bezpłatne, zapisy przyjmujemy
w naszym ośrodku do 27 czerwca,
a poprowadzą je uczestnicy Międzynarodowych Warsztatów Plastycznych, którzy przyjadą malować naszą gminę od 27 czerwca do
7 lipca. Prace „dużych” i „małych”
artystów będzie można zobaczyć na
wystawie poplenerowej w dniu 7
lipca o godzinie 17. 00 w salach
Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu. Wszystkich mieszkańców
gminy serdecznie zapraszamy!!!
xxx

Weronika odbiera nagrodę...
xxx

7 czerwca w Gminnym
Ośrodku Kultury w Rejowcu odbył
się finał konkursu wiedzy o Rejowcu i założycielu naszej miejscowości – Mikołaju Reju. W skład komisji weszli: Janina Danielczuk –
Przewodnicząca, Jerzy Grzesiak –
zastępca przewodniczącego komisji
i Prezes Towarzystwa Regionalnego Rejowiec i Barbara Kość – Dyrektor Gminnego Przedszkola.
Strona 12

11 lipca w naszej gminie
rozpoczną się Półkolonie letnie.
Poprowadzą je zatrudnieni specjalnie na tę okazję wychowawcy.
W programie znajdą się wycieczki,
gry i zabawy, wyjazdy na kąpieliska, bilety wstępu – zależnie od
potrzeb. Dzieciom zostanie zapewnione śniadanie i obiad. Półkolonie
zakończą się 22 lipca. Opłata za
jedno dziecko wynosi 100 zł. Prosimy ją wnosić do kasy gminy, jest
to równoznaczne z zapisaniem
dziecka na Półkolonie.

OKSZA

Z apraszamy

do wzięcia
udziału w corocznej edycji konkursu
„Moje gospodarstwo estetyczne i
bezpieczne”. Komisja będzie oceniała gospodarstwa i działki, biorąc
pod uwagę m.in. oddzielenie części
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co roku,
Dzień Dziecka
jest w Zespole
Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu
dniem
zabawy i sportu.
To dobry moment, by odciągnąć młodzież od
komputerów, mp 3 i mp 4, pokazując im alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu – zabawę w grupie i ruch na świeżym powietrzu.
Ponieważ pogoda dopisała, więc w
czerwcowym słońcu odbyły się gry i
zabawy. Wśród wielu konkurencji
niewątpliwie wszystkich rozbawił
najbardziej bieg w workach, ale największe emocje wywołał tzw. „bieg
z wiedzą”. Zawodnicy musieli przebiec wyznaczony odcinek, następnie
odpowiedzieć na pytanie, znów pobiec i znów odpowiedzieć na pytanie. Łącznie sześć rund. Okazało się
to bardzo wyczerpujące, zawodnicy
chcieli biec jak najszybciej, odpowiadać równie szybko, a pytania nie
należały do łatwych. Upał również
im nie pomagał, ale wszyscy startujący dzielnie dobiegli do mety i odpowiedzieli na wszystkie pytania.
Gwoździem programu, przede
wszystkim dla uczniów, był mecz
piłki siatkowej: uczniowie kontra
nauczyciele. Młodzież zebrała siły,
skoncentrowała się i niestety, ale
grono nie miało szans. Przegrali
Pu

gospodarczej od wypoczynkowej,
wazony przenośne, przycięte trawniki, czyste oczka wodne - jeśli są
itp... Wszystkich chętnych prosimy
o zgłaszanie się do swoich sołtysów,
bądź bezpośrednio do naszej placówki. Tel. 82 56 88 335. Podsumo-

wanie konkursu jest planowane na
28 sierpnia, podczas Dożynek
Gminnych. Zaznaczamy, że przewidujemy nagrody dla wszystkich
uczestników zakwalifikowanych do
konkursu.

w starciu z młodością. Trzeba jednak nauczycielom przyznać, że się
starali i ostatniego seta przegrali
ledwie 28:32. Może w przyszłym
roku pójdzie lepiej.
Na zakończenie dnia, Dyrektor szkoły, p. Janusz Janiak, wręczył
dyplomy i słodkie nagrody tym, którzy szczególnie wyróżnili się w zawodach, a byli to: Monika Palonka,
Diana Dawidziuk, Diana Mazur,
Ania Czaus, Marta Zahora, Adrian
Czerwiński, Mateusz Adamczuk,
Mateusz Waręcki, Paweł Szajduk.

Publicznych im. Mikołaja Reja. W tym
roku, a zdarzyło się tak po raz pierwszy,
statuetkę otrzymały dwie uczennice:
Barbara Liszewska i Marlena Orkiszewska. Obie uzyskały, taką samą, wysoką
średnią ocen oraz wzorowe zachowanie.
Uczennice zostały wyróżnione nagrodami ufundowanymi przez Gminę Rejowiec, które wręczył Wójt Gminy Rejowiec, p. Tadeusz Górski. Na uroczystości obecni byli również rodzice najlepszych absolwentek, tj. p. Małgorzata
i Tadeusz Liszewscy oraz p. Wiesław
Orkiszewski, którzy z rąk Dyrektora
szkoły, p. Janusza Janiaka, otrzymali
listy gratulacyjne i bukiety kwiatów.
Nie byli to jedyni rodzice, którzy zostali
uhonorowani tego dnia. Podziękowania
i kwiaty dostali również ci z rodziców,
którzy w ciągu trzech lat pobytu ich
dzieci w naszej szkole, najaktywniej
pracowali na jej rzecz. Byli to: p. Mariola i Bogusław Iwańczuk, p. Małgorzata i Tadeusz Liszewscy, p. Elżbieta
Mazurek, i p. Katarzyna i Dariusz Piotrowscy.
Basia i Marlena nie były jedynymi wyróżnionymi tego dnia spośród
wszystkich uczniów klasy III b LP. Za
dobre wyniki w nauce nagrodę otrzymał
Grzegorz Osiński. Za aktywną pracę
w Samorządzie Uczniowskim, szkolnym sklepiku, współudział w tworzeniu
szkolnej gazetki Qjon, obsługę radiowęzła nagrody i dyplomy otrzymali: Żaneta Alot, Tomasz Czyż, Aneta Golec,
Mariusz Gruszka, Karolina Kosmowska, Anna Marczewska, Agata Momot ,
Krystian Moniakowski , Malwina Pilipczuk, Paweł Pufelski, Agnieszka Woźniak, Jakub Ziemiński. Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
nagrody i wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Borowicz i Mateusz Bohuniuk.
Dzięki wysiłkom klasy 2a LO uroczystość pożegnania absolwentów nie była
smutnym momentem. Nie zabrakło
chwili refleksji, bo oto kolejni młodzi
ludzie zaczynają nowy etap w swoim
życiu,

„Do zobaczenia w dorosłym życiu, na innej
drodze, na innym szlaku…”

Tymi słowami pożegnali uczniowie
klasy II a LO tegorocznych abiturientów. Uroczystość zakończenia roku
szkolnego dla klasy III b LP odbyła się
tradycyjnie, w ostatni piątek kwietnia,
czyli 29.04.2011 roku. W akademii,
oprócz społeczności Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu, uczestniczyli również: Wójt Gminy
Rejowiec, p. Tadeusz Górski, Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec, p. Janusz Lechowicz oraz rodzice absolwentów.
Początek uroczystości wyznaczyły krótkie przemówienia Dyrektora szkoły, p.
Janusza Janiaka, który żegnając absolwentów przypomniał im, że jednocześnie wciąż przed nimi jest egzamin nazywany kiedyś egzaminem dojrzałości,
czyli matura oraz p. Janusza Lechowicza, który życzył trzecioklasistom powodzenia na maturze.
Najważniejszym punktem uroczystości, prowadzonej z klasą i werwą przez Martę Zahorę
Urodzeni: Wiktor M., Julian J., Agata K., Julia i Bartka Klebana, było
Ł., Kornelia K., Nikola W., Ignacy PB., Kornelia
ogłoszenie laureatów
K., Emil W., Dawid C., Igor S.
tytułu Najlepszego Absolwenta Zespołu Szkół
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Grzegorz Gwardiak

Ciąg dalszy artykułu na nastepnej stronie
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ale dzięki prezentacjom i filmikowi
pokazującemu w zabawny sposób
pobyt klasy III b LP w murach naszej
szkoły, zrobiło się wesoło, a sami
abiturienci śmieli się najgłośniej, widząc siebie sprzed trzech lat. Uczniowie klasy III b nie tylko bawili się i

wzruszali, ale pamiętali, by podziękować tym, którzy włożyli dużo pracy,
by mogli ukończyć szkołę. Kwiaty
otrzymali Dyrektor, wychowawczyni
i wszyscy nauczyciele.
Nie zapomniano i o organizatorach
imprezy i na zakończenie uroczystości

Dyrektor szkoły podziękował p. Sylwii Klajn i p. Agnieszce Brzyszko.
Klasa III „b” LP wraz z wychowawczynią, p. Agnieszką Brzyszko.
Janusz Janiak

Zespół Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu
Gimnazjaliści!

Jeszcze nie jest za późno, by dołączyć do naszej społeczności. Rekrutacja na
rok szkolny 2011/2012 trwa. Zespół Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w
Rejowcu to dobra alternatywa dla tych spośród Was, którzy cenią sobie rodzinną atmosferę, dla tych, którzy nie lubią ginąć w tłumie i być anonimowym numerkiem na liście obecności w dzienniku. Gwarantujemy każdemu
naszemu uczniowi opiekę i pomoc oraz możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Proponujemy naukę w klasie o profilu dziennikarskim z rozszerzonym programem nauczania z języka
angielskiego, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie, a dodatkowo warsztaty dziennikarskie. Dla umysłów bardziej ścisłych przygotowaliśmy inną ofertę tj. klasę o profilu inżynieryjnym z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki, języka angielskiego, a dodatkowo z nauką rysunku technicznego i obsługi Auto Cada.
Zainteresowanym nauką w Liceum Profilowanym proponujemy klasę o profilu socjalnym
oraz klasę o profilu zarządzanie informacją.
W naszej ofercie znajduje się również nauka w technikum, gdzie proponujemy Wam klasy
technik informatyk oraz technik ekonomista.
Proponujemy również udział w różnorodnych
zajęciach pozalekcyjnych, takich jak: kółko dziennikarskie, kluby dyskusyjne, zajęcia z aerobiku czy zajęcia plastyczne.
W naszej placówce każdy znajdzie coś dla siebie i każdy będzie miał możliwość rozwijania swoich
uzdolnień.

Zapraszamy!

Członkowie Kółka
Dziennikarskiego na wycieczce
w Telewizji Lublin

Odeszli:
Stanisław Buda 17.12.1944 r., Władysław Czubkowski ur. 3.06.1948 r., Tadeusz Ćwir ur. 5.05.1956
r., Stefan Gałczyński ur. 22.08.1922 r., Grażyna Górna ur. 23.08.1956 r., Maria Grzesiuk ur. 21.01.1952 r.,
Marcin Jakubczak ur. 20.02.1978 r., Wojciech Jarzynowski ur. 23.04.1920 Stanisław Jaworski ur. 1.03.1955
r., Tadeusz Kawałek ur. 16.01.1930 r., Bogumiła Kister ur. 4.12.1944 r., Władysław Matyjas ur. 2.01.1926 r.,
Jan Niedzielski ur. 18.09.1925 r., Zdzisław Oszwa ur. 10.12.1933 r., Kazimiera Przytuła ur. 7.07.1922 r.,
Eugeniusz Ragaman ur. 4.11.1930 r., Marek Sroczyński ur. 3.02.1964 r., Danuta Stangryciuk ur. 6.01.1941
r., Janina Stangryciuk ur. 13.01.1928 r., Kazimiera Sych ur.24.01.1928 r., Czesław Syczuk ur. 11.01.1937 r.,
Krzysztof Żołyniak ur. 17.08.1955 r.
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